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Folkeoplysende
foreningsarbejde
skaber sammenhængskraft og
demokrati

Den demokratiske sammenhængskraft er udfordret – både herhjemme
og ude i verden – og vi omgås, taler
og forsamles i stigende grad udelukkende med mennesker, der ligner os
selv. De folkeoplysende foreninger har
en lang og stolt tradition for at skabe
rammer for mødet mellem mennesker
og grobund for demokratisk dannelse,
medmenneskelighed og forståelse for
forskellighed.
De rammer er vigtigere end nogensinde
før i en tid, hvor vi står til at tabe relationerne mellem os på kryds og tværs og
ikke længere er bundet af en kollektiv
skæbne. Dette opbrud kræver, at de
folkeoplysende foreningsfælleskaber
bliver bakket op af kommunerne, og at
der i dialog med foreningernes ledere og
medlemmer bliver sat blus på det, der
driver engagementet ude i landet.
På den måde kan de folkeoplysende
foreninger fortsat være samlingspunkt
for hele Danmark.

Foreningslivet er
rammen om den
demokratiske
samtale

Et velfungerende
foreningsliv
kræver frie
resurser

Demokrati er først og fremmest samtale. Samtale mellem mennesker om, hvor
vores samfund skal bevæge sig hen. De
folkelige foreninger er med til at skabe
rum for den demokratiske samtale,
fordi de opbygger tillid og gensidighed
mellem medlemmerne og styrker deres
deltagelse i debatten – både i foreningen og ude i den politiske offentlighed.
Hvis de folkeoplysende foreninger
fortsat skal danne rammen om den
demokratiske samtale og være grobund
for fremtidens generation af demokrater, skal deres arbejde prioriteres af
kommunerne.

Flere foreninger end tidligere løser i
samarbejde med kommunerne sociale
og velfærdsmæssige opgaver. Mange
af disse foreninger er store og ressourcestærke foreninger med ildsjæle, der
brænder for deres samarbejde. Det er
godt, at flere foreninger indgår i kommunal opgaveløsning. Det er imidlertid
afgørende, at de resterende foreninger
stadig har adgang til rimelige aktivitets- og lokaletilskud. For hvis man
ønsker et mangfoldigt og velfungerende
foreningsliv, så kræver det, at kommunerne prioriterer og støtter lokale foreningsaktiviteter, som udgør grundlaget
i mange lokalsamfund.

Derudover må vi alle, foreningsliv og
kommuner, i fællesskab gøre en indsats
for at fremme de fysiske møder, nærværet og relationen mellem mennesker
på tværs af hele Danmark.

Prioritering af foreningslivet omfatter
økonomisk såvel som organisatorisk
støtte. Det er væsentligt, at disse midler er frie og ikke bundet op på projekter
og måltal, men tildeles med baggrund i
en fornuftig administration af Folkeoplysningsloven og et ønske om at styrke
lokale fællesskaber, engagement og
demokrati.
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Faciliteterne skal
følge med tiden

Dialog er vejen
frem

Tilstedeværelsen af indbydende og
moderne faciliteter er en altafgørende
forudsætning for et aktivt foreningsliv.
Desværre er der et betragteligt efterslæb på vedligeholdelse og modernisering i mange kommuner. Faciliteterne er
misligholdt, dyre i drift, og de har ikke
fulgt med udviklingen og foreningslivets ændrede aktivitetsmønstre. Hvis
foreningerne skal udvikles, skal de have
tidssvarende lokaler/faciliteter, hvor
de kan udvikle sig og udfolde deres
aktiviteter.

Folkeoplysningsloven er en velfungerende lov. Det er en rammelov, der
giver vide rammer for at tilrettelægge
støtten efter behovene i hver enkelt
kommune. Hvis den skal fungere
efter hensigten, er det essentielt med
udstrakt lokal dialog og inddragelse af
foreningslivet. Hvis man ønsker at udvikle foreningslivet og finde nye måder
at indrette forholdet mellem kommune
og foreningsliv, er det vigtigt, at dialog
er udgangspunktet. Eksperterne på
foreningslivet er foreningerne selv.
Det er også foreningerne, der i sidste
ende selv skal udvikle og drifte nye
initiativer. Derfor er det afgørende, at
lokale demokratiske instanser som §35
stk. 2-udvalget, idrætsråd, foreninger
og mange andre tages med på råd ved
igangsætning af nye initiativer eller
ændring af rammer for foreninger. Det
sikrer et større vidensgrundlag at træffe
beslutninger på samt et nødvendigt
ejerskab hos foreningerne.

Foreningerne er kreative, men foreningernes idérigdom skal understøttes
af gode rammevilkår i forhold til faciliteter, så foreningerne kan fokusere på
at udvikle deres aktiviteter. Kommuner
kan eksempelvis lave en langsigtet facilitetsstrategi for renovering, modernisering, udbygning, drift og benyttelse af
kommunens faciliteter. Foreningslivet
har opsamlet mange gode erfaringer,
som kan aktiveres og gøres nyttige i
denne proces, ligesom flere foreninger
gerne byder ind på udviklingen af fælles
faciliteter til gavn for kommunen såvel
som foreningerne. Planerne skal derfor
udformes i et tæt samarbejde med
foreningsliv og borgere. Når der f.eks.
udvikles nye bydele, er det essentielt
at indtænke foreningslivet fra begyndelsen.

Partnerskaber
skaber liv og nye
muligheder
Foreningslivet har værdi i sig selv
og bør i videst muligt omfang sikres
autonomi og råderum. Under de rette
omstændigheder kan samarbejdet
mellem kommunerne og foreningslivet
imidlertid udvides til gavn for begge
parter og lokale borgere. Uanset om
det handler om folkesundhed, uddannelse, inklusion, medborgerskab eller
andre indsatsområder, kan et frugtbart
samarbejde udvikles. Kommunen kan
gennem små og store partnerskaber
aktivere de mange ressourcer i det
lokale foreningsliv ved at iværksætte
initiativer for særlige målgrupper, hvor
foreningerne viser initiativ og lyst til at
indgå i partnerskaber. For det unikke
ved foreningslivet er, at foreningerne
er vedblivende fællesskaber, som i
forskellige former eksisterer efter et
tidsbegrænset projekt stopper. Foreningslivet kan eksempelvis igennem
åben skole bidrage med indhold til en
længere skoledag, og skolen kan give liv
og medlemmer til foreningerne.
Partnerskaber kræver imidlertid, at
kommunen vil det og kan reservere
ressourcer til at etablere partnerskaberne. Kommunen skal gå i front for at
sikre en god dialog med foreninger, der
kan og vil. Med små investeringer fra
kommunernes side, kan der potentielt
høstes vedblivende gevinster for borgere såvel som foreningslivet.

Dette budskabspapir er skrevet i forbindelse med, at Dansk Ungdoms
Fællesråd, DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Firma Idrætsforbund
har inviteret alle landets kommunalvalgskandidater til seks stormøder i
september 2017.

Har du yderligere spørgsmål til budskaberne, så er du meget velkommen til at kontakte:

Lasse Lyck, politisk konsulent
lly@dif.dk - 25 90 41 26

Jan Steffensen, generalsekretær
jst@firmaidraet.dk - 40 33 99 20

Sune Friis Krarup, idrætspolitisk chef
sfk@dgi.dk - 20 51 58 67

Formegon

Jens Nygaard Nielsen, seniorkonsulent
jnn@duf.dk - 60 20 14 11

